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 מבוא .1

 כללי 1.1

  

עיריית הפנימי והממונה על תלונות הציבור ב מבקרההעבודה הרב שנתית של  תכניתבמסגרת 

  .בעירייהתברואה המחלקת נושא תברואה ואופן טיפולו ב ) נבדק"העירייה"אריאל (להלן: 

  

בשל מצבה המשפטי הייחודי של העיר אריאל השוכנת באזור יהודה והשומרון (להלן: 

), הרי שככל הרשויות השוכנות באיו"ש, לא חלים עליה החוקים הטריטוריאליים "איו"ש"

ע"מ להחיל  את חוקי המדינה הטריטוריאליים ו/או את  ת ישראל הריבונית.של מדינ

ההנחיות המקצועיות הנגזרות מחוקים אלו (כגון חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וכד'), על מפקד 

בעל הסמכות  וינהאזור (או מי שמונה לצורך כך על ידו) להחיל אותם בפועל, וזאת מאחר וה

  .נית בפועל באיו"שהריבו

  

העירייה  משפטיתבהתאם לחוו"ד ל, העירייה נוהגת ככל עירייה במדינת ישראל ובפוע

ההתנהלות מתקיימת , אשר על כןל משרד הפנים. פועלת עפ"י ההנחיות בחוזרי מנכ"

כאילו החקיקה הישראלית חלה במלואה על העירייה, , בדומה לנורמות החלות על עיריות

  למעט במקרים שבהם אין ברירה (כגון בענייני תכנון ובניה). 

  

כן, מתוך שאיפה להשוואת הדינים בין העיר אריאל לערים אחרות במדינת ישראל, -כמו

 חוזרי המנכ"ל והנחיות מקצועיות אחרות,חוקים ספציפיים, עמדת העירייה הינה כי גם אם 

לא הוחלו באופן מפורש ע"י הממונה, הרי שהעירייה כפופה להוראות משרד הפנים ככל 

עיר אחרת, והדבר מקבל ביטוי גם בכל דיון בבתי המשפט באופן קבוע ובהסכמת בית 

  .המשפט

  

הביקורת התבססה על צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' לאור האמור, 

תקנון המועצות המקומיות יהודה  ;)"קומיותצו המועצות המ"(להלן:  1981-תשמ"אה ),892

תקנות בריאות  ;1940פקודת בריאות העם, ); "התקנון"(להלן:  1981-והשומרון, התשמ"א

העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות 

-המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"בהרשויות חוק ; 1992-ובשירות המדינה), התשנ"ג

חוקי  ;1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג ;1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב; 1972

מקצועיות של הגורמים השונים במשרד ההנחיות ההעזר העירוניים של עיריית אריאל; 

  הפנים, וכן בהתאם להוראות כל דין.

  

 גב' הגורמים הבאים: עםו/או שיחות ת עבודה פגישוהביקורת  הבדיקה, קיימה לצורך ביצוע

 - מר סטס דוידוב מנהלת פרויקטים; -מנהלת אגף שפ"ע; גב' ציפי ענפי  -אמליה בירנבאום 

וכן  ;מנהל מחלקת רישוי עסקים בעירייה - מר ברוך אנגל ;מנהל המחלקה להגנת הסביבה

  .עם גורמים נוספים בהתאם לצרכי הביקורת
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 מטרות הביקורת 1.2

  

  להלן עיקרי מטרות הביקורת, כפי שנקבעו בתכנית העבודה:

  

 בחינת אופן עבודת מחלקת התברואה בעיריית אריאל.  .א

 בחינת התאמת מצבת כוח האדם, והתאמתו להיקף עבודה.  .ב

 מנהלי ועובדי המחלקה. בחינת ההתאמה המקצועית של  .ג

 התברואה.פיקוח על עבודתם של קבלני המשנה בתחום הההתקשרויות ובחינת   .ד

  . התושבים בנושאי התברואהטיפול בתלונות ה מדיניות ואופן בחינת  .ה

על דרכים לפתרון מתוך כוונה למנוע  מלצההועל ליקויים במידה וקיימים הצבעה   .ו

  הישנותם. 

  אסמכתאות שהוצגו לביקורת 1.3

  

  במסגרת הליך הבדיקה הונחו בפני הביקורת האסמכתאות הבאות: 

  

 שירותים נותנים אשר תברואה במחלקת משנה קבלני עם שבוצעו מחיר הצעות הליכי  .א

 .הנבדקת בתקופה

אשר נותנים שירותים בתקופה  הסכמי התקשרות עם קבלני משנה במחלקת תברואה  .ב

 הנבדקת.

שהוגשו ע"י הספקים, כולל דו"ח פירוט בדבר סוג השירות, מועד מתן תשלום דרישות   .ג

 השירות, תדירות השירות וכו'.

דה שנתית בנושא: פינוי אשפה וגזם, הדברה ורישוי עסקים בתקופה הנבדקת, עבו תכנית  .ד

 כולל היעדים לביצוע והביצוע בפועל.

דו"ח מרכז של תלונות אזרחים על מפגעי תברואה הכולל את מועד הפניה ומועד סיום   .ה

 הטיפול בפניה.

 אסמכתאות נוספות בהתאם לצורכי הביקורת.  .ו

   



 מחלקה להגנת הסביבהב דו"ח מבקר העירייה

 

  21מתוך  4עמוד 

 מתודולוגיית הבדיקה 1.4

  

  התבצעה בשלבים הבאים: הביקורת

  

  .קיום פגישות עבודה עם הגורמים האמונים בעירייה  .א

 .פנייה לקבלת אסמכתאות עפ"י צורכי הביקורת  .ב

, קיום פגישות עבודה משלימות עם גורמים נוספים בעירייה בכפוף לצורכי הביקורת  .ג

 .לרבות המצאת אסמכתאות משלימות

ות עם הגורמים הרלבנטיים ניתוח החומר, הנתונים וההסברים שהתקבלו בפגיש  .ד

ח ביקורת להתייחסות הגורמים "בעירייה והעלאת הנתונים והממצאים בטיוטת דו

 האמונים בעירייה.

, ח והמלצותיו"קבלת התייחסות הגורמים האמורים וקיום דיון על ממצאי הדולאחר   .ה

 ח סופי."הפצת דו

 מגבלות בביקורת 1.5

  

קורת, והביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא לא היו כל מגבלות בביככלל, למותר לציין, כי 

  למעט במקרים דלהלן:, מצד הגורמים האמונים בעיריית אריאל

  

הומצאו אסמכתאות הנוגעות לאופן ניהול ותיעוד הליך בחירת חברת נאות  לאלביקורת  •

דורית ע"י העירייה או נציגי משכ"ל, וכן לא הומצאו מסמכי המכרזים שבוצעו עם 

  קבלני משנה במחלקת התברואה אשר העניקו לעירייה שירותים בתקופה הנבדקת.

 

ו לחילופין הצהרת חברת לביקורת לא הומצאו העתקי תעודות הזהות של העובדים, א •

  .נאות דורית לגבי זהות העובדים המועסקים על ידה במסגרת ההתקשרות עם העירייה

  

 לטיוטת הדוחהתייחסות  1.6

 

לממצאי  עיריית אריאלב שפ"ע אגף תמנהלהתקבלה התייחסות  23/05/16ביום  1.6.1

  ').בהביקורת, כפי שהוצגו בטיוטת הדו"ח (התגובה מצ"ב ומסומנת כנספח 

 

 עיריית אריאלבמנהל האגף לרישוי ואכיפה התקבלה התייחסות  29/05/16ביום  1.6.2

  ').בלממצאי הביקורת, כפי שהוצגו בטיוטת הדו"ח (התגובה מצ"ב ומסומנת כנספח 

 
במקום שהביקורת קיבלה את טענות הגורמים האמונים בעירייה י ותר לציין, כלמ 1.6.3

  .הממצא תוקן בגוף הדו"ח
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 תקציר מנהלים .2

 הממצאיםעיקרי  2.1

 

 מבנה ארגוני 2.1.1

  

אחראית על הטיפול בפסולת ומחזור,  )"המחלקה" -להלן(חלקה להגנת הסביבה מה 

טיפול ביתושים ומזיקים, טיפול בתלונות התושבים, פיקוח תברואתי על עסקי 

  להלן. 3.1.1המזון, מוסדות החינוך, קוסמטיקה ויעוד, כמפורט בסעיף 

 

 כוח האדם במחלקה 2.1.2

 

בעוד היקף העבודה דורש , הבמחלקבעירייה קיים מפקח אחד בלבד  2.1.2.1

 .להלן 3.1.2.1העסקת עובדים נוספים במחלקה, כמפורט בסעיף 

 

במחלקה להגנת הסביבה בעירייה מועסק תברואן מוסמך מטעם משרד  2.1.2.2

 הבריאות כנדרש בתקנות בריאות הציבור.

  
 תכנית עבודה לפינוי אשפה 2.1.3

  

קיימת התאמה נאותה בין המידע המצוי במחלקת התברואה בהתאם נמצא, כי לא 

לתכנית העבודה השנתית, לבין המידע המפורסם באתר האינטרנט של העירייה 

  להלן. 3.1.3בכל הנוגע למועדי פינוי האשפה, כמפורט בסעיף 

 

 התקשרויות בנושא פינוי והטמנת אשפה מוצקה וגזם 2.1.4

  

  למתן שירותי פינוי אשפה וגזםהתקשרות עם חברת נאות דורית בע"מ 

 

לביקורת לא הומצאו אסמכתאות הנוגעות לאופן ניהול ותיעוד הליך  2.1.4.1

וכן לא הומצאו  ,בחירת חברת נאות דורית ע"י העירייה או נציגי משכ"ל

לידי הביקורת מסמכי המכרזים שבוצעו עם קבלני משנה במחלקת 

באופן התברואה אשר העניקו לעירייה שירותים בתקופה הנבדקת 

 להלן. 3.1.4.1המהווה מגבלה בעבודת הביקורת, כמפורט בסעיף 

 

חברת נאות דורית על יישום הוראות נמצא, כי ככלל, קיימת הקפדה מצד  2.1.4.2

 רות בינה לבין העירייה.חוזה ההתקש

  

, לביקורת לא הומצאו העתקי תעודות הזהות של העובדיםעל אף האמור, 

המועסקים  לגבי זהות העובדיםאו לחילופין הצהרת חברת נאות דורית 

העירייה, דבר המגביל את יכולת  עםבמסגרת ההתקשרות על ידה 
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 לחוזה 2.28 -ו 2.27ן את עמידת החברה בתנאי סעיפים הביקורת לבחו

, כמפורט בסעיף (המהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה ההתקשרות)

  (ד) להלן.3.1.4.1

 

  חירייה -וסילוק אשפה), תחנת מעבר (תברואה  אגוד ערים אזור דןהתקשרות עם 

  

נמצא, כי התקשרות העירייה עם תחנת המעבר חירייה, בוצעה ללא  2.1.4.3

  .להלן 3.1.4.2הליך של מכרז ו/או הליך תיחור אחר, כמפורט בסעיף 

 

  תעשיות מחזור משולבות בע"מ, אתר הטמנה טובלן .מ.מ.חברת תהתקשרות עם 

 

ר ההטמנה טובלן, מבלי נמצא, כי לעירייה קיימת התקשרות עם את 2.1.4.4

שבוצע הליך של מכרז ו/או הליך תיחור אחר, וזאת מאחר שמדובר באתר 

מטמנות  14 -ההטמנה הקרוב ביותר לתחום השיפוט של העירייה מתוך כ

 .להלן 3.1.4.3, כמפורט בסעיף בלבד הקיימות ברחבי הארץ

 

 הדברה 2.1.5

  

חור לבחירת יהליך תדות על קיומו של הביקורת לא הומצאו אסמכתאות המעילידי 

השנים האחרונות, וזאת ממועד  9במהלך  חברה לאספקת שירותי הדברה בעירייה

 .להלן 3.1.5, כמפורט בסעיף 05/2007חירת הספק הנוכחי בחודש ב

  

 רישוי עסקים 2.1.6

  

קיימת הקפדה במחלקת התברואה על עמידה במועדי הנפקת  ,נמצא, כי ככלל

  להלן. 3.1.6האישורים הנדרשים  לצורך קבלת רישיון הפעלת עסק, כמפורט בסעיף 

  

  נאותות הטיפול בתלונות התושבים 2.1.7

  

בכל הנוגע  -קיימת הקפדה על מתן מענה נאות לתלונות תושבים ככלל, נמצא, כי 

כפי שהתקבלו במוקד העירוני  -מחלקת התברואה בעירייה לתחומי אחריות 

  להלן.  3.1.7בתקופה הנבדקת, כמפורט בסעיף 
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 המלצות הביקורת 2.2

  

את האפשרות להגדיל את כמות  עם מנהלת אגף שפ"ע,בשיתוף  ,על העירייה לבחון 2.2.1

 ., באופן שייתן מענה נאות לכלל צורכי המחלקהעובדי מחלקת התברואה

  

בכלל ורובע  להקפיד על פרסום נאות של מועדי פינוי האשפה ברחבי העירעל העירייה  2.2.2

א' בפרט, בהתאם לתוכניות העבודה הפנימיות של העירייה, וזאת על מנת להימנע 

 .בעיר רובע א'ב האזורים השונים המתגוררים מהטעיה לא מכוונת של תושבי

  

ת האסמכתאות על הגורמים האמונים בעירייה, להעביר לידי מבקר העירייה א 2.2.3

, וכן את הנוגעות לאופן ניהול ותיעוד הליך ההתקשרות עם חברת נאות דורית בע"מ

מסמכי המכרזים שבוצעו עם קבלני המשנה אשר העניקו שירותים לעירייה בתקופה 

 .הנבדקת

  

צילומי תעודות על העירייה לכפות על חברת נאות דורית בע"מ להמציא לידיה את  2.2.4

הזהות, או לחילופין, הצהרה מאומתת ע"י עו"ד, בדבר זהות העובדים המועסקים 

 ע"י החברה במסגרת ההתקשרות עם העירייה. 

  
ימי עבודה  7במידה ולא יומצאו הפרטים האמורים בתוך פרק זמן סביר שלא יעלה על 

ים, כפי שנקבע ממועד הפניה לחברה, על העירייה לממש את זכותה לפיצויים מוסכמ

  בהסכם ההתקשרות.

 

הגורמים האמונים בעירייה, לבצע הליך של תיחור לבחירת תחנת מעבר אליה על  2.2.5

 .תועבר הפסולת המפונה מהעיר, במקרים בהם לא ניתן להגיע אל אתר ההטמנה טובלן

 

בהם ההתקשרות עם נותן  במקריםעל העירייה להקפיד על ביצוע הליכי תיחור  2.2.6

לפעול  לבצעעל העירייה שנים רצופות, ובכלל זה  5השירותים עולה על תקופה של 

של הליך בללא דיחוי  כת השנים עם קבלן ההדברה, ולהתחיללסיום ההתקשרות ארו

 .התקשרות עם קבלן הדברהצורך תיחור ל
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 הדו"ח המפורט .3

 ממצאי הביקורת 3.1

 

  ארגוני מבנה 3.1.1

  

בעירייה פועל כדי להבטיח את איכות החיים של התושבים  )שפ"עפני העיר (שיפור אגף 

ע"י שיפור פני העיר, מניעת מפגעים וטיפול בהם, אחזקה שוטפת של רחובות העיר 

ומבני העירייה, טיפול בתשתיות, בחזות העיר, שמירה על סביבה נקייה ומטופחת, 

באגף זה  יקוח תברואתי.פינוי אשפה וגזם, פעילות רצופה להדברת מזיקים ופ

מחלקה להגנת מועסקים מנהלת אגף ועוזרת, מנהלת פרויקטים, וטרינר ומנהל 

  הסביבה.

  

  :דלהלןאחראית על הנושאים  המחלקה

  חינוך סביבתי •

  טיפול בפסולת ומחזור •

  טיפול ביתושים ומזיקים •

  טיפול בפניות התושבים •

 פיקוח תברואתי על עסקי המזון, מוסדות החינוך, קוסמטיקה ועוד. •

 

 מחלקהכוח האדם ב 3.1.2

 

 מחלקת תברואה 3.1.2.1

  

ידו לפקח על העבודה המתבצעת בשטח, בין במחלקה קיים מפקח אחד ותפק

המגיעות אל העיר בבוקר, האשפה משאיות היתר עובד זה מפקח על קבלת 

 ןמהמשאיות טרם צאתם מלווה את עבודתם השוטפת בעיר וכן בודק את 

העיר לאתר ההטמנה. בנוסף המפקח אחראי על משאית פינוי הגזם, ומטפל 

בפניות התושבים בנושא תברואה הן בשעות העבודה והן לאחר שעות 

  העבודה.

  

אשר אמורה  ,הכרחיתו ומדובר במחלקה חשובהסבורה, כי מאחר הביקורת 

בכל שעות  מקרים,למגוון רחב מאוד של  מקצועי ואיכותי מענה לספק

  במחלקה.בלבד אחד  מקצועי על תקן של עובד בססלהת ניתןלא  ,היממה

 

  לממצא זה, כפי שהתקבלה במשרדנו: מנהלת אגף שפ"עלהלן התייחסות  •
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  הן העירייתברוא 3.1.2.2

 

קובע , בצו המועצות המקומיות והתקנון, דיני בריאות" - 5"נספח ל 1סעיף 

(והתקנות שהותקנו  1940, בריאות העםפקודת הוראות  את תחולתן של

  ., בשינויים שנקבעו בצו ובתקנון, על שטחי יהודה והשומרון)מכוחו

  

בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות  תקנותל 2 נהקת

, 1992-מקומיות ובשירות המדינה), תשנ"גהסביבה ברשויות סניטריות 

  : כדלהלן תקובע

  

 המדינה בשירות או מקומית סניטרית שותבר לעבודה אדם יתמנה לא  )א(

 הסביבה בריאות בתחום יעוץ או ניטור, בקרה, פיקוח שתפקידה למשרה

) הסביבה תחומי(להלן  השנייה בתוספת המפורטים, הסביבה איכות או

 .תעודה בעל הוא כן אם אלא

 יעבוד, 10,000 על עולה תושביה שמספר מקומית סניטרית ברשות  )ב(

 בתקנה כמפורט תעודה בעל לפחות אחד עובד הסביבה לתחומי במחלקה

 ).5( או) 4(א) ( 3

  

 השכלה על מעידות תעודות ילוא ,תקובעאלו  לתקנות 3 עיףסכן, -כמו

  : כדלהלן, העניין לפי הסביבה באיכות או הסביבה בבריאות מקצועית

  

 מוכר מוסד שהנפיק(תברואן)  וסביבה לתברואה אחראי של תעודה )1(

 שעות 1,900 של בהיקף לימודים תכנית של בהצלחה סיום לאחר

 .לפחות

 .הסביבה הנדסת במדור והטכנאים ההנדסאים בפנקס רישום תעודת )2(

 שהנפיק תעודה עם יחד והטכנאים ההנדסאים בפנקס רישום תעודת )3(

 .השלמה לימודי תכנית של, בהצלחה, סיום לאחר מוכר מוסד

 תעודה עם יחד גבוהה להשכלה מוסד של לפחות ראשון תואר של תעודה )4(

 .השלמה לימודי תכנית של בהצלחה סיום לאחר מוכר מוסד שהנפיק

 שבענף סביבה איבות -הנדסה במדור המהנדסים בפנקס רישום תעודת )5(

  .אזרחית סביבה

  

 תברואןלהגנת הסביבה בעירייה מועסק  במחלקההביקורת נוכחה, כי 

בריאות  , וזאת בהתאם לנדרש בתקנותהבריאות משרד מטעם מוסמך

  . הציבור כאמור לעיל

  

תברואן האמור הינו העובד היחיד במחלקה להגנת כי ה ,נמצאכן -כמו

, וכן עסקיםהעל רישוי  הסביבה, ומתוקף תפקידו, הינו הגורם המפקח

  במשרדי העירייה.  ועבודהההדברה  בתחומי
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  להלן התייחסות מנהלת אגף שפ"ע לממצא זה, כפי שהתקבלה במשרדנו: •
 

  

  

  

 ית עבודה לפינוי אשפהתכנ 3.1.3

  

במסגרת  ,מחלקת התברואה בעירייההמצוי בבחנה את תאימות המידע הביקורת 

ימי הפינוי לפי חלוקת הכוללת את  בנושא פינוי אשפה וגזם ,השנתיתהעבודה  תכנית

אזורי פינוי מוגדרים, למידע המפורסם לתושבים באמצעות אתר האינטרנט של 

  .הייהעיר

  

בין המידע המצוי במחלקת נאותה התאמה  קיימת לאמבדיקת הביקורת עולה, כי 

באתר התברואה, בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, לבין המידע המפורסם 

  .בכל הנוגע למועדי פינוי האשפה העירייההאינטרנט של 

  

  לממצא זה, כפי שהתקבלה במשרדנו: מנהלת אגף שפ"עלהלן התייחסות  •

 

  

  

 , כמובא לעיל:לתגובת מנהלת אגף שפ"ע הביקורת התייחסותלהלן  •

לא התייחסה לעובדת פרסום ימי הפינוי באתר העירייה, כי  בממצא דלעיל, הביקורתהערת 

לבין המידע המופיע בקובץ  הצביעה על הבדלים בין המידע המופיע באתר העירייהאם 

  :כמובא לקמן שנמסר לביקורת ע"י האגף, המפרט את ימי הפינוי של האשפה והגזם בעיר,

  

פינוי פירוט ימי להלן  -

, כפי גזםהאשפה וה

 שמופיע בקובץ

, שהתקבל מהעירייה

ממנו עולה כי פינוי 

האשפה ברובע א' 

מתפרס על פני כל 

ימות השבוע, בהתאם 

  :לחלוקה גיאוגרפית
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להלן לעומת זאת,  -

 פינויפירוט ימי 

כפי  האשפה,

שמפורטים באתר 

(ללא חלוקה  העירייה

גיאוגרפית של רובע 

  :א')

  

  

  

  

  

 וגזםמוצקה אשפה  והטמנת פינוי התקשרויות בנושא 3.1.4

  

"חוק (להלן:  1987-חוק עזר לאריאל (שמירת הסדר והנקיון), התשמ"זל 21סעיף 

, לא יעביר ולא יוביל אשפה או פרט לעובד המועצהלא יפנה אדם, ") קובע, כי העזר"

(ההדגשה אינה  "זבל מכל נכס, אלא לפי היתר מראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר

לפקודת העיריות [נוסח חדש] בעניין "תברואה, בריאות  242סעיף כן, -במקור). כמו

להורות בדבר פינוי סחי ה, בין השאר, ימסמכות העירי , כיהציבור ונוחותו" קובע

ואשפה מכל בית ולמנוע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה 

פקודת העיריות על עיריית החלת הוראות (לעניין  המהווה סכנה לבריאות הציבור

  . לעיל) 1.1אריאל, ראו סעיף 

  

ומשטחי העיר, איסוף ופינוי אשפה ופסולת לסוגיה מבתי המגורים  יצוין, כיבעניין זה 

  . םלתושבי תספקמעירייה השהוא אחד מהשירותים המובהקים והחיוניים 

  

י פינוי האשפה והגזם הנדרשת במסגרת פעילות התברואה המתבצעת בעיר, שרות

 לאתר הטמנה, ולחילופין פסולתכוללת בין היתר פינוי פחי אשפה וגזם, העברת ה

 ,פסולת לצורך הטמנה ומחזורלאתרי סילוק  , וממנה שינועלאשפה לתחנת מעבר

 משלמת העירייה היטל הטמנה ,כך לצורך .ע"י המשרד להגנת הסביבה מאושריםה

  .1984-קיון, התשמ"דיחוק שמירת הנמכוח וזאת  לאתרים אלו,
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 אתר וכן, והגזם האשפה פינוי קבלן עם העירייה התקשרויות את בחנה הביקורת

  :ממצאיה ולהלן, המעבר ותחנת ההטמנה

  

  למתן שירותי פינוי אשפה וגזם בע"מ נאות דוריתהתקשרות עם חברת  3.1.4.1

  

, )"החברה"(להלן:  מסקירת נתוני ההתקשרות עם חברת נאות דורית בע"מ

, אשר 1/2014מכרז פא/בוצעה באמצעות  עם החברה עולה כי ההתקשרות

  )."ל"משכ"מכרז משותף של החברה למשק וכלכלה (להלן: הינו 

  

סעיף התקשרות באמצעות מכרז משותף, ביצוע לצורך י בהקשר זה יצוין, כ

תקנון המועצות המקומיות ביהודה והשומרון, מגדיר את אופן ל ט95

באישור רשות מקומית רשאית, "קובע, כי ומכרזים משותפים ב השימוש

, להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע הממונה

עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או 

  (ההדגשות אינן במקור).מטעם ארגון או מוסד ציבור" 

  

 הומצאו טרם הביקורת"ח דו כתיבת למועדמדגישה, כי עובר  הביקורת

הליך בחירת החברה ע"י ותיעוד לידיה האסמכתאות הנוגעות לאופן ניהול 

העירייה או נציגי משכ"ל, ובכלל זה, לא הומצא לידי הביקורת אישור 

  .התקשרות באמצעות מכרז משותף זה, של הממונה ו/או שר הפנים

 

 טרם הביקורת"ח דו טיוטת כתיבת למועד עובר כי מציינת הביקורת

מכרזים שבוצעו עם קבלני משנה במחלקת תברואה אשר מסמכי ה הומצאו

 י"ע שבוצעו מכרזים לרבות, הנבדקת בתקופה שירותים העניקו לעירייה

 המכרז עורך בידי התקבלור שאהחברה למשק וכלכלה, וכן הצעות המחיר 

  .במסגרת ההליכים האמורים

  

בין העירייה לקבלן , 21/06/2015ביום שנחתם עם החברה  חוזה ההתקשרות

, )"החוזה"(להלן:  אשפה ופסולת, "נאות דורית בע"מ"שירותי איסוף ופינוי 

  :םממצאיהלהלן 

  

 בעל הינו כי מצהיר הקבלן" , כיההתקשרות קובע לחוזה 1.4סעיף   .א

 ומבלי לרבות, השירותים ביצוע לשם דין כל פי על הדרושים הרישיונות

 אחר ציוד לכל או/ו השונים לרכבים תוקף בני רכב רישיונות, למצות

. כן מתחייב תוקף בנות ומקיף חובה ביטוח פוליסות וכן רישוי הטעון

 בני ויהקבלן לדאוג לכך כי כל הרישיונות והביטוחים האמורים יה

 הרשות נציג לביקורת ויוצגו זה חוזה של תוקפו תקופת כל, תוקף

    ."שיידרש ככל, המנהלת והחברה המזמינה
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כי הקבלן המציא לביקורת את רישיונות , עולהבדיקת הביקורת מ

  .כנדרש נמצאו תקינים ובתוקף אלוו, הרכב והביטוחים

  

 בתחילת יתייצבו הנהגים" כי ,ההתקשרות קובע לחוזה 2.4סעיף   .ב

 לרשות. המזמינה הרשות תורה עליו במקום ובסיומה העבודה

  ."המשאיות של אפס שקילת על להורות הזכות המזמינה

  

 נקיים בודהלע יתייצבו"הרכבים  , כיקובע לחוזה 2.5סעיף  כן,-כמו

  ."יסודי באופן ושטופים

  

ובסיום כל יום בתחילת , לדברי תברואן העירייההביקורת מציינת כי 

 אלו יםבמפגש כאשר ,אצל התברואןהנהגים מתייצבים  ,עבודה

  .בהתאם לנדרשהרכבים,  ניקיוןכמות ושל מתבצעת בדיקה 

  

, אחידים במדים לבושים יהיו הקבלן"עובדי קובע, כי לחוזה  2.25סעיף   .ג

 וכובע עבודה בכפפות ויצוידו עבודה בנעלי נעולים, ריםהזו אפודים

 רוח נגד מכנסיים מעיל כולל לעונה מתאים הביגוד יהיה החורף ובעונות

  ."המזמינה הרשות שתקבע ובצורה בצבע

  

לבושים החברה, אכן עובדי כי  ,העלתה אקראית של הביקורת בדיקה

 ידהכי במ ,כן נמסר לביקורת-כמו. ע"י העירייה נדרשבביגוד ה

קבלן מתריעה בפני ההעירייה  ,בביגוד הנדרש אינם מופיעיםהעובדים ו

  .בחוזה נדרשלבושים בהתאם ליגיעו ודורשת ממנו כי העובדים 

  

 לא השירותים בביצוע כי מתחייב"הקבלן כי  ,קובע חוזהל 2.27סעיף   .ד

 העובדים כל וכי המזמינה הרשות עובדי שהינם עובדים ידו על יועסקו

 18 מגיל ישראל מדינת אזרחי הינם השירותים בביצוע ידו על שיועסקו

   ."ומעלה

  

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע " , כילחוזה קובע 2.28סעיף כן, -כמו

שהעסקתם מותנית העבודות נשוא חוזה זה, לא יועסקו עובדים זרים 

, וזאת בין 7.12.9בהיתר, למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראות תכ"מ 

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן ובין באמצעות קבלן כוח 

  .אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן"

  

 טרםלמועד הביקורת,  עוברמציינת, כי על אף בקשותיה,  הביקורת

 המעסיק אותם העובדים של הזהות תעודותהעתקי  דיהלי ומצאוה
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 של זהותם לגביהצהרה  לחילופין אובמסגרת ההתקשרות,  החברה

זרים  עובדים מעסיקהאינה  החברה כיעל מנת לוודא  ,העובדים

שהעסקתם מותנית בהיתר, למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת 

, בדבר עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת 7.12.9"מ תכה

  .כאמורהתקשרויות הממשלה, 
  

להלן התייחסות מנהלת אגף שפ"ע לממצא זה, כפי שהתקבלה  •
  במשרדנו:

 
  

  

  להלן התייחסות הביקורת לתגובת מנהלת אגף שפ"ע, כמובא לעיל: •
 

ת ו, כי הימנעות החברה מלהעביר את צילומי תעודהינההביקורת עמדת 

הזהות, או לחילופין הצהרה בדבר זהותם של העובדים מהווה הפרה של 

מהווה הפרה  2.28לא למותר לציין, כי הפרת סעיף  .הסכם ההתקשרות

של הסכם ההתקשרות המזכה את העירייה של תנאי יסודי ועיקרי 
  , כדלהלן:₪ 50,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש של 

  
  
  
  
  
  
  

על העירייה להודיע לחברה, כי במידה כי , הביקורת סבורה לאור האמור

צילומי תעודות הזהות, או לחילופין  -ללא דיחוי  - ולא יומצאו לידיה

הצהרת החברה בדבר זהות העובדים, כשהיא מאומתת ע"י עו"ד, הרי 

שהעירייה רואה בזאת הפרה יסודית המזכה את העירייה בפיצויים 
  .לחוזה ההתקשרות 11.2סעיף המוסכמים, בהתאם להוראות 

  
הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל רישום ", כי קובע חוזהל 2.34סעיף   .ה

מדויק ומפורט של העבודות, כולל פרטי העובדים בכל יום עבודה 

  והרכבים להם העובדים מצוותים. הרישום יהיה ממוחשב".

  

, בחוזה יומן עבודה כנדרש תמנהלהחברה כי בדיקת הביקורת העלתה, 

המתועדות  וכי קיימת הקפדה על צירוף פלט ממוחשב של העבודות

(הפלט כולל בין היתר את שם העירייה, ימים ותאריכי עבודה,  ביומן

  לחשבוניות המוגשות לעירייה.תיאור, כמות, קוד, ושם העובד) 

  

אחראי על  ההקבלן יהי"ההתקשרות קובע, כי חוזה ל 2.36סעיף   .ו

חשבונות והוצאותיו. לחזותם הנאותה והנקייה ותחזוקת כלי האצירה 

ברשות המזמינה כולל אספקת חלקי חילוף, תיקונים צביעה. הקבלן 

יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו לכלי האצירה בעת ריקונם/ הוצאתם 

. תהיה אג לתיקונם או החלפתם, על חשבונוהחזרתם למקומם ויד

רשאית לבצע זאת במקומו ולנכות מכל תשלום המגיע  הרשות המזמינה

  .לן את הוצאות התיקון או ההחלפה"לקב
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, מגיע ירהבמקרה שנגרם נזק לכלי אצ ,לדברי התברואן של העירייה

 ונקבעבמידה ו, הנזק ולברר את מקורעירייה לבחון את המקרה הנציג מ

דיווח  מועבר על כךהחברה, עבודתם של עובדי  אופןהנזק נגרם מכי 

עוד נמסר לחברה והיא נושאת בעלות החלפת כלי האצירה הפגום. 

כי במידה והחברה לא מחליפה את כלי האצירה הפגום  ,לביקורת

 )בהתאם למקרהאת כלי האצירה (/ מחליפה  , העירייה מתקנתכנדרש

בגובה הוצאות התיקון או  החודשית קיזוז מהחשבונית תומבצע

  ההחלפה.

  

 פעמיים ישטפו ומכולות ליטר 1,100 מיכלי" קובע, כי חוזהל 3.15סעיף   .ז

 עם מראש ובתאום המזמינה הרשות של דרישה"י עפ. במים בשנה

  ."הקבלן

  

בתיאום מראש המכולות נשטפות פעמיים בשנה כי  מן הביקורת עולה,

במועדים שנקבעו ואושרו הן ע"י מחלקת עם נציג מהמחלקה, 

  .נדרש בהסכםבהתאם להתברואה, והן ע"י החברה, וזאת 

  

 ,בנוסף ו.השירותים הניתנים במסגרת קובע את תעריפי חוזהל 10סעיף   .ח

סוג השירותים וכן את  הכולל את  )ספח ב'נספח (נלחוזה מצורף 

, אותו החברה במסגרת ההתקשרותסוכמו בין הצדדים ש העלויות

  .נדרשת להעביר לידי העירייה בצמוד לכל חשבונית המוגשת לתשלום

  

תואמים  ,בנספח זההתעריפים המפורטים כי  ,בדיקת הביקורת העלתה

כן חשבוניות שהתקבלו בעירייה, וב יםחיוב המופיעהתעריפי את 

ת, מס' הפינויים וויכוללות את פירוט תאריכי פינוי האשפה והגזם, כמ

  ומחירם.

  

תחנת המעבר  דן (תברואה וסילוק אשפה),ערים אזור איגוד התקשרות עם  3.1.4.2

  יהחירי -

  

 התקשרות אשר נחתם בין עיריית אריאל הסכם לידי הביקורת הועבר

לצורך שימוש  ,01/09/2014ביום ) "האיגוד"(להלן:  לאיגוד ערים אזור דן

  חירייה. -לפסולת חנת המעבר בת

  

כלולים ההשירותים , בין העירייה לאיגוד בהתאם להסכם ההתקשרות

, וכן פסולת מוצקה של בתי עסק בחוזה זה הינם קליטת אשפה ביתית וגזם
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   לאתרי סילוק פסולת. שינועם ע"י האיגודבתחנת המעבר ו ותעשיה

  

הביקורת בחנה את התשלומים של העירייה לאיגוד, עבור השימוש בתחנת 

המעבר, ונוכחה, כי כל החיובים בוצעו בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות 

  כנדרש.

  

האיגוד, בוצעה ללא הליך של מכרז מן הביקורת עולה, כי ההתקשרות עם 

  ו/או הליך תיחור אחר.

  

לדברי הגורמים האמונים בעירייה, ההתקשרות עם האיגוד לצורך פינוי 

חריגים מקרים מהיר לנועדה לספק מענה  ,לתחנת המעבר והגזם פסולתה

בהם לא ניתן למסור את הפסולת באתר ההטמנה הקבוע, דהיינו מסיבות 

קיצוני שאינו מאפשר הגעה לאתר ההטמנה, וכן בשל הנובעות ממזג אוויר 

   אילוצים ביטחוניים (כגון התראות על ציר הנסיעה, חשש מפיגועים וכד').

  

בדיקת כדאיות כן, לאור הערת הביקורת, גזבר העירייה הורה על ביצוע -כמו

וקבלת הצעות מחיר מתחנות מעבר אחרות הקרובות לתחנת המעבר חירייה, 

מציר ההובלה של הפסולת והגזם לתחנת המעבר רחק סביר או הנמצאות במ

  חירייה. 

  

  להלן התייחסות מנהלת אגף שפ"ע לממצא זה, כפי שהתקבלה במשרדנו: •
 

  

  

  לתגובת מנהלת אגף שפ"ע, כמובא לעיל: הביקורת להלן התייחסות •
 

מאחר  ת טענות הגורמים האמונים בעירייה, וזאתהביקורת אינה מקבלת א
לגביהם אין לעירייה כל ברירה, כי אם להטמין באתר שלהבדיל מאתרי הטמנה 

פסולת, קיימות בפריסה ארצית, וכי תחנות מעבר להקרוב ביותר לתחומה, הרי ש
בטווח הנסיעה לתחנת חירייה (בקירוב), קיימות תחנות מעבר נוספות, ועל כן 

תחנות המעבר  היה על העירייה לבצע הליך תיחור ביןהביקורת סבורה כי 
המחיר הטוב ביותר מחד, ועמידה בכללי מנהל תקין , לצורך השגת השונות
  .מאידך
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, אתר הטמנה חזור משולבות בע"מיתעשיות מ ת.מ.מ.התקשרות עם חברת  3.1.4.3

  טובלן

  

הסכם התקשרות אשר נחתם בין עיריית אריאל  לידי הביקורת הועבר

ביום ) "החברה"(להלן:  תעשיות מיחזור משולבות בע"מ ת.מ.מ.חברת ל

מוצקה באתר ההטמנה "אס"פ טובלן" הטמנת פסולת לצורך  ,19/07/2010

  )."המטמנה"בבקעת הירדן (להלן: 

  

, בוצעה ללא הליך של מכרז חברהמן הביקורת עולה, כי ההתקשרות עם ה

יצוין, כי לדברי הגורמים האמונים בעירייה, עם זאת  ו/או הליך תיחור אחר.

במטמנה, אינה הפסולת המוצקה הטמנת ההתקשרות עם החברה לצורך 

 כן,-. כמומטמנות ברחבי הארץ בלבד) 14-כ(ישנן  מחויבת בעריכת מכרז

עלויות הטמנת הפסולת מדובר במטמנה היחידה הפועלת בשטחי יו"ש, וכן 

  ) מאתרי הטמנה אחרים. 30% -באתר זה הינם זולים משמעותית (כ

  

טמנת הפסולת , עבור הלחברההתשלומים של העירייה  הביקורת בחנה את

, ונוכחה, כי כל החיובים בוצעו בהתאם להוראות הסכם במטמנה

(דהיינו, חיוב עבור כמות פסולת בנפרד, ועבור היטל  ההתקשרות כנדרש

  .), בתוספת שיעור עליית המדדהטמנה בנפרד

  

 הדברה 3.1.5

  

ולהרחקת  הרצופה להדברפעילות  מתקיימת מחלקת התברואה,כחלק מפעילות 

באופן רצוף  טיפול בהדברת יתושים מתבצעה ).דבורים ומכרסמים מזיקים (יתושים,

בנוסף נערכות סריקות לאיתור מוקדי ה, ווע במוקדי הדגירה הידועים לעירייוקב

  .דגירה באזורי מגורים עפ"י דיווח התושבים

  

לצורך בחירת  ,הצעות מחירתיחור מסוג של קבלת הליך בעירייה נערך  2007בשנת 

דברה הריסוס ונבחר קבלן , תיחור זהבמסגרת הליך  קבלן ריסוס והדברה לעיר.

 ,אשר הציע את ההצעה הזולה ביותר", וד"ר עכבר רשת הדברה ארצית "אמאל'ה ג'וק

  התקשרות. החוזה על  ומולו חתמה העירייה

  

אז ומ, 05/2007ודש החל מחכי הסכם ההתקשרות נכנס לתוקפו  מן הביקורת עולה,

שנים, ההסכם עדיין בתוקף והעירייה לא פנתה  9 -ועובר למועד הביקורת בחלוף כ

  .לקבלת הצעות מחיר בכל תקופת ההתקשרות עם הקבלן
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חידשה העירייה את הסכם ההתקשרות עם הקבלן  01/10/2010 ביוםיצוין, כי בנוסף 

עודכנו שוב  01/09/2011 יוםוכן ב .תעריפי ההתקשרות שבהסכםעודכנו  ובמסגרתו

  .בהתאם להסכם ההתקשרות תעריפי התשלום עבור העבודות הנדרשות

  

 ,לביצוע עבודות הדברה חוזהבעם הקבלן  התקשרות העירייה סבורה, כיהביקורת 

חדש לעבודות  הליך הצעות מחירבוצע לא בהם , )שנים 9 -לתקופה כה ארוכה (כ

מכללי הניהול התקין והפרה של חובת העירייה , מהווה סטייה הדברה שוטפות לעיר

   .לפעול בצורה שוויונית והוגנת

  

עניין זה, הביקורת מפנה את תשומת לבם של הגורמים האמונים בעירייה לדברי ב

בנושא  2013מבקר המדינה, כפי שהובאו בדו"ח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

טור ממכרז ברשויות מקומיות", "מכרזים שאינם פומביים והיבטים בהתקשרויות בפ

על הרשות המקומית חלה חובה לנהל את התקשרויותיה באופן שיש בו " כדלהלן:

עיקרון (לכל מועמד מתאים להתמודד באופן שוויוני  תחרות הוגנת המאפשרת

עיקרון זה הנה עריכת מכרז פומבי לשם  , כשהדרך המרכזית לשמירה על)השוויון

להיות נר לרגלי הרשות גם  עיקרון זה צריך. עימו תתקשרקביעת זהות נותן השירות 

לפטור את  . פטור מחובת מכרז אין בו כדימקום שבו המחוקק אינו מחייבה במכרז

הרשות המקומית מחובת הנאמנות כלפי הציבור שהיא משרתת, ושאת זכויותיו 

  .(ההדגשות אינן במקור) "בנאמנות בידיה היא מחלקת שהופקדו

  

 רישוי עסקים 3.1.6

  

רישיון לניהול עסק הוא האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל עסק, לפתיחתו 

לחוקים, תקנות, צווים, חוקי עזר עירוניים וכד' הקיימים בהתאם  ולניהולו בהתאם

  להוראות כל דין.

  

יצוין, כי על מנת שעסק יפעל כראוי, ולא יגרום חלילה לפגיעה באיכות החיים 

והסביבה, ובכך יסכן את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של תושבי העיר 

רישיון העסק, אשר בהם העסק נדרש אריאל, קיימים מספר שלבים בתהליך מתן 

מתן האישורים לצורך האמונים על  לעמוד בתנאים השונים שנקבעו ע"י הגורמים

, ת שנקבעו לשם כךקבלת ההיתר לרישיון העסק, בהתאם להוראות החוק והתקנו

ובכלל זה קבלת אישור מהתברואן העירוני בדבר עמידה בתנאים ובהוראות הנדרשות 

  .בהתאם לסוג ואופי העסק אותו מבקש הפונה לנהל

  

מטרה לייעל ולזרז את אחר שליחת בקשת הרישיון לגורמי הרישוי הסטטוטוריים, ובל

תהליך הרישוי, הטיל שר הפנים על רשות הרישוי העירונית, וכן על גורמי הרישוי 

היתר ל / משך הזמן הנדרש לטיפול בבקשה לרישיוןהנוגעות להסטטוטוריים, הגבלות 

זמני, או לחוות דעה מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים, מחויבים 
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  להלן: המפורט אליהם בזמן קצוב, כמפורט בסרגל הזמנים להשיב על כל הפניות

  

  נושא
טיפול ברשות 

  המקומית
טיפול גורמי 
  ונותני האישור

טיפול הרשות המקומית 
  להנפקת רישיון

  סה"כ לתהליך

  כחודשיים  ימים 7  ימים 30  ימים 21  זמן מינימום
  כשישה חודשים  ימים 7  ימים 90  ימים 45  זמן מקסימום

  

ואשר  ,רשימת העסקים שקיבלו אישור רישוי בתקופה הנבדקת את בחנה הביקורת

קיימת  ,ככלל כישל תברואן העירייה ומצאה,  ובאישורמותנה רישוי היה האישור 

  מועדי הנפקת האישורים הנדרשים.עמידה בהקפדה על 

  

 טיפול בתלונות תושביםנאותות ה 3.1.7

 

תלונות פניות ובו מרוכזות  ,הציבור מנוהל מוקד לפניותמוקד העירוני של העירייה, ב

אמצעות המוקד התושבים המתקבלות דרך אתר האינטרנט של העירייה וכן ב

, וכן לפי המטפלות בנושאים השונים מחלקותחלוקה ל . הפניות מתועדות לפיהטלפוני

  איכות הסביבה. נושאי תתי נושאים, ביניהם 

  

צפי לטיפול, פירוט הה, תאריך יה המתועדת כוללת את שם הפונה, תאריך הפנייהפנ

עירייה, שנן פניות אשר תחת טיפול מחלקת אגף שפ"ע ביהתלונה והכתובת. במידה ו

  ורך טיפול בפנייה.הפניות מועברות למחלקה לצ

  

, המיועדות לטיפול מחלקת 2015שנת מהלך הפניות שנפתחו בכלל את בחנה הביקורת 

לסגירה סיבה ה ,יה נסגרה ללא ביצועכי במקרים בהם הפנ התברואה בעירייה ונוכחה,

מקרים בהם מדובר בשטח פרטי, מקרים בהם , כגון: ללא ביצוע נרשמה במערכת

קרים שהועברו מ המדביר היה בשטח אך לא נמצא מקור המים אליו מגיעים המזיקים,

  וכד'. לטיפול תאגיד המים
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